
Јенс Столтенберг: НАТО неће признати пријем четири региона Донбаса Русији, ове земље су Украјина. ТАСС: Столтенберг избегао да одговори на питање новинара да ли је „НАТО спреман да размотри молбу Украјине за чланство“
петак, 30 септембар 2022 20:03

БРИСЕЛ, 30. септембар /ТАСС/. НАТО неће признати пријем република Донбаса,
региона Запорожја и Херсона Русији, изјавио је генерални секретар НАТО Јенс
Столтенберг на конференцији за новинаре у Бриселу у петак.

  

  

НАТО савезници не признају и неће признати ниједну од ове територије као део Русије“,
рекао је Столтенберг. „Ове земље су Украјина.

  

Он је такође приметио да приступање четири региона неће променити решеност
НАТОП-а да подржи Украјину.

  

ТАСС: Столтенберг избегао да одговори на директно питање новинара да ли је
„НАТО спреман да размотри молбу Украјине за чланство“
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Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг избегао је да одговори на директно
питање новинара да ли је алијанса спремна да размотри молбу Украјине за чланство.

  

Према Столтенберговим речима, „свака демократија у Европи има право да аплицира за
чланство у НАТО-у, а савезници у НАТО-у поштују то право”.

  

„И ми смо изнова и изнова изјављивали да врата НАТО-а остају отворена и то смо
показали током последњих година“, рекао је он на конференцији за новинаре у Бриселу
у петак.

  

Истовремено је напоменуо да постоји процедура за пријем нових чланица НАТО-а, која
предвиђа да ову одлуку једногласно морају подржати све земље чланице НАТО-а.

  

Цео говор Јенса Столтенберга:

  

Добро вече.

  

Председник Путин је сада затражио још четири региона Украјине као део Русије. Ово је
највећи покушај насилне анексије европске територије од Другог светског рата.

  

Још 15 одсто територије Украјине. Подручје отприлике величине Португала. Незаконито
заплењен од стране Русије под претњом оружја.

  

Лажни референдуми су осмишљени у Москви и наметнути Украјини. То је потпуно
кршење међународног права. Ово отимање земље је незаконито и нелегитимно.

  

НАТО савезници не признају и неће признати ниједну од ове територије као део Русије.
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Позивамо све државе да одбаце очигледне покушаје Русије да територијално осваја.

  

Ове земље су Украјина.

  

Доњецк је Украјина.

  

Луганск је Украјина.

  

Херсон је Украјина.

  

Запорожје је Украјина.

  

Као што је Крим Украјина.

  

Ово је други пут да је Русија силом заузела украјинску територију, али то не мења
природу сукоба. Ово остаје брутални агресивни рат Русије против Украјине. И то не
мења нашу посвећеност подршци Украјини.

  

НАТО није страна у сукобу, али пружамо подршку Украјини како би могла да одржи своје
право на самоодбрану, садржано у Повељи УН.

  

НАТО је одбрамбени савез. Стојимо уједињени и одлучни да бранимо и штитимо сваког
савезника у НАТО-у. И сваки педаљ савезничке територије.
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Ово је кључни тренутак. Путин је мобилисао још стотине хиљада војника. Бави се
неодговорним звецкањем нуклеарним сабљама и сада је незаконито припојио још
украјинске територије.

  

Заједно, ово представља најозбиљнију ескалацију од почетка рата.

  

Ништа од овога не показује снагу. То показује слабост и да је Путин потпуно подбацио у
својим стратешким циљевима.

  

Путин сноси пуну одговорност за овај рат и његова је одговорност да то оконча.

  

Да се оконча огромна страдања храброг украјинског народа. Да окончамо енергетску
и прехрамбену кризу која погађа многе широм света.

  

Ако Русија престане да се бори, биће мир. Ако Украјина престане да се бори, престаће
да постоји као независна суверена нација у Европи.

  

НАТО поново потврђује нашу непоколебљиву подршку независности, суверенитету и
територијалном интегритету Украјине. Остајемо одлучни у пружању подршке Украјини
док она наставља да се брани од руске агресије.

  

Колико год треба.

  

И уз то, спреман сам да одговорим на ваша питања.

  

(ТАСС, НАТО)
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Видети још:  Владимир Зеленски: Украјина је званично поднела "убрзану
апликацију" за чланство у НАТО. Де факто, ми смо већ на бојном пољу доказали
компатибилност са стандардима Алијансе
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